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  086-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 تغطية مسألة مثل ويضعفون ويصححون العلماء فيھا اختلف مسائل في يخوضون الذين الشباب العلم طلبة إلى نصيحتكم ما - 1

  ) 00:00:38(  ؟. السعودية عماء مع فضيلتكم واخت?ف للمرأة بالنسبة الوجه

 الوجه تغطية وجوب عدم مسألة الشيخ وتفصيل ؟ المرأة وجه وخاصة المسائل من كثير في العلماء عند خ?ف يوجد لماذا - 2

  ) 00:02:54. (  للمرأة بالنسبة

  ) 00:57:33(  ؟. مؤمل فيه حديث سند عن سؤال - 3

 ) 00:59:32(  ؟. زوجته تحمل لكي والمنجمين والكھان العرافين يأتي من حكم ما - 4

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

يا شيخ نرى كثريا من طلبة العلم اليوم ال جييدون البحث احلقيقي عن األحاديث وال عندهم فقه يف  :السائل 

ندهم مسألة فقهية مثال كشف املسائل مثال فضيلة الشيخ ابن باز أو فضيلتك أو الشيخ حممد ، ال جييدون ع

الوجه والشيخ حممد أو الشيخ ابن باز يرى تغطية الوجه ومها طول وقتهم يف االس حقهم نقد العلماء وهم ال 

  ويضعف األحاديث وينتقد العلماء فما رأيك ذا ؟ ...جييدون الفقه وال جييدون التحقيق يف األحاديث 

وال (( سؤال خلقي ، على طالب العلم أن يقف عند قوله اهللا عز وجل  إيش هذا ليس سؤاال فقهيا هذا :الشيخ 

، فعلى طالب العلم أن ))تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال 

وال جيوز  "من عرف نفسه فقد عرف ربه " يعرفوا حدهم وأن يقفوا عند ما عرفوا من أنفسهم ، وقد قيل قدميا 

ب العلم أن يدخلوا فيما ال قبل هلم به، فإن ذلك حيملهم على املدابرات واملقاطعات واملكاتبات ، اليت ال لطال

  .نعم . تأيت إال بالشر 

  .شكر اهللا لك  :السائل 

  .جزاكم اهللا خريا  :الشيخ 

  .بارك اهللا فيكم  :السائل 

  .تفضلتم علينا  :الشيخ 



  .بارك اهللا فيك  :السائل 

ندنا أسئلة كثرية ولكن خنتار منها ، السؤال األول بارك اهللا فيك عن اجللباب ، اجللباب كما ترون ع :السائل 

الناس أكثرهم يأخذ بأحاديث ولكن األكثر مرجحون ما جاء يف سورة النور وما جاء يف سورة األحزاب ، واهللا 

ألن بعضهم  ...ك حىت اليكون أعلم بالصواب فنريد منك التوضيح والصواب على هذا السؤال بارك اهللا في

  ويقولون هات الدليل ؟ ...يف املستشفيات والسيارات  ...يقول 

على كل حال أنا قبل أن أتكلم يف هذه املسألة ألفت النظر إىل حقيقة ال خالص لنا منها ، ألا مشيئة  :الشيخ 

ة وال يزالون مختلفين إال من رحم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحد(( : اهللا وإرادته اليت ترد قال تعاىل 

، اخلالف بني العلماء امره طبيعي ، ولذلك كان اخلالف موجودا يف القرن األول الذي ))ربك ولذلك خلقهم 

هو أفضل القرون وأطهرها وأنقاها وأعلمها ، ويف كل خري متميزة على ما بعدها من القرون ، الصحابة اختلفوا يف 

اجة أن نتعرض لشيء منها ، وإذا كان خري القرون قد اختلفوا فال غرابة أبدا ، أن غري ما مسألة ولسنا اآلن حب

خيتلف من بعدهم ولكن ذلك ال يعين إال ، ال يعين  أن يبقى اخلالف مستمرا بني املسلمني بل عليهم أن حياولوا 

االختالف ألن األمر ليس  تقليل االختالف إذا كان ميكن القضاء عليه ، فال  أقل أن يقضوا على طائفة من هذا 

، لو كان االختالف رمحه ، فيا ترى ماذا )اختالف أمتي رحمة ( كما يقول ذلك احلديث الذي ال أصل له 

يكون االتفاق يكون نقمة ، حاشا هللا عز وجل لكن الذي ال بد من االعرتاف به ، أن االختالف أمر طبيعي ال 

ادات إىل آخره ، إذا كان األمر كذلك على طالب العلم أن مناص منه ، الختالف العقول والقدرات واالجته

يعرفوا هذه احلقيقة وأن ال يضطربوا وأن ال يزيدوا اخلالف خالفا حينما يرون بعض العلماء خيتلفون يف بعض 

املسائل ألن مثل هذا االختالف أمر طبيعي ال مناص منه ، لكن عليهم أن يتمرنوا وأن يتمرسوا على اتباع دليل 

امل وليس التعصب هلذا على ذاك ، أو لذاك على هذا بعد هذه التوطئة وهذه املقدمة حنن تعرضنا هلذه املسألة الع

قد بينت  "كتاب حجاب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة " بتفصيل يف ظين ما عرفته مسجال يف كتاب أال وهو 

أن يكون سابغا يغطي مجيع بدن : الشرط األول  هناك أن جلباب املرأة املسلمة جيب أن يتوفر فيه مثانية شروط

املرأة وجوبا ، إال الوجه والكفني فيستحب سرتمها ، وذكرنا بقية الشروط منها أن ال يكون مبخرا مطيبا ، وأن ال 

يكون زينة يف نفسه ، وأن ال يشبه لباس الرجال ، وأن ال يشبه لباس الكافرات وهكذا، ووقفت بشيء من 

وع الوجه والكفني ، فبعد أن بينا يف فصل خاص فضيلة سرت الوجه والكفني من املرأة بينت مع التفصيل عند موض

ذلك بأن هذا ليس بالواجب على املرأة كما جيب عليها أن تسرت سائر بدا بالشروط السابقة الذكر وتعرضت 

ها النبي قل ألزواجك وبناتك يا أي(( بال شك لآليتني اليت أشرت إليهما آنفا ، وبينت أن قوله تبارك وتعاىل 



أن ذلك ال يعين أن تسرت وجهها جبلباا ، هذا األمر لو أن  ))ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالببهن 

اإلنسان جترد عن التقاليد والعادات وبصورة أوىل عن اهلوى لوجد األمر كالشمس يف رابعة النهار ، ذلك ألن من 

يشف هذا أمر بينته أنا هناك وأظن أمر ال خالف فيه بني علماء املسلمني شروط اجللباب أن يكون صفيقا ال 

واحلمد هللا فإذا كان اجللباب يشرتط فيه أن يسرت الوجه فكيف متشي املرأة حينذاك وقد سرتت وجهها باجللباب 

ذا الصفيق ، لذلك قال بعضهم ، بعض املفسرين القدامى جيوز هلا أن تكشف عن عني واحدة هكذا ، إذا ه

التجويز خرق لدعوى عموم سرت وجه املرأة ، ألن هذا العموم يتضمن سرت الوجه بالعينني فاآلن استثنينا اتباعا 

هلذا القول أو هذه الرواية عينا واحدة ، وجد من قال يستثين العني األخرى أيضا ، وذلك لكي ترى الطريق وهي 

ا ، ألن يف ذلك مصلحة هلا من حيث انطالقها يف متشي ، مث وجد من قال بأنه جيوز هلا أن تكشف عن وجهه

عملها يف طريقها إىل مسجدها وأن تشم اهلواء الذي خلقه اهللا عز وجل هلا وللرجال مجيعا ، مث ينبغي على املرأة 

أن تعرف أحيانا يف مثل قضايا الشهادة وحنو ذلك ، واملسألة ليست مسألة عقل إمنا هي مسألة نقل وليس هناك 

وال يف السنة ما يوجب على املرأة أن تسرت وجهها هذه اآلية اليت ميكن أن يقال بأا توجب على  يف الكتاب

املرأة أن تسرت وجهها وقد عرفتم أن اجللباب ال ميكن أن تسرت املرأة وجهها ألن اجللباب يعمي عليها الطريق ، 

شف عن عني واحدة لرتى الطريق قال ولذلك أضيق الناس  قوال يف مسألة احلجاب مل يسعه إال أن يقول تك

بعضهم عن عينني لكننا نرى كبار الصحابة وترمجان القرآن بصورة خاصة أال وهو عبد اهللا بن عباس يستثين وجه 

املرأة من األمر بالسرت كما روى ذلك احلافظ ابن أيب شيبة يف كتابه املصنف بالسند الصحيح كذلك يف رواية عن 

ن سندها ، وال يوجد من يقول من الصحابة وال من األئمة املشهورين بأن وجه املرأة ابن مسعود ال حيضرين اآل

عورة ،وقد أثبت بالنقول الصحيحة عن مصادر عديدة من كتب املذاهب أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يقولون 

نسمع من كثري من بأن وجه املرأة ليس بعورة لكن ذلك ال يعين أن ذلك ال يستحب هلا أن تسرت وجهها ، حنن 

يرون وجوب سرت وجه املرأة يعاجلون القضية معاجلة عقلية منطقية وهذا ليس سنة العلماء الذين تلقينا عنهم العلم 

  :، العلم كما يقول ابن القيم رمحه اهللا 

  "قال اهللا قال رسوله     قال الصحابة ليس بالتمويه " 

رأة وجهها بالنسبة ملن للرجل فكذلك أمجل ما يف الرجل بالنسبة إىل آخر الكالم ، فالناس يقولون أمجل ما يف امل

للمرأة هو وجهه فإذا نقول بوجوب سرت الرجل وجهه أمام املرأة ال هذا ما يقول به أحد واحلمد هللا ، لكن هذا 

اهللا أو من  املنطق إذا سلكناه يؤدي بنا أن حنرم مامل حيرمه اهللا وال رسوله ، فنحن جيب أن نأيت بالدليل من كتاب

حديث رسول اهللا ، يف حترمي شيء إذا جزمنا بتحرميه ال نناقش املسألة باملنطق فنقول أمجل ما يف املرأة وجهها أنا 



أقول أمجل ما يف املرأة وجهها ولكن هل هذا يكفي لتحرمي كشف وإجياب السرت ؟ ال واهللا هذا ال يكفي عند 

آخر أمجل ما يف الرجل وجهه ترى لو أن رجال كشف عن عضديه  أحد من العلماء إطالقا ، مث أنا أقول شيئا

وكشف عن بدنه وصدره اجلميل ، ترى يكون هذا عورة ال يكون عورة لكن هذا أمر مباح ولذلك أمجع العلماء 

 يف قوهلم على أن عورة الرجل ما بني السرة إىل الركبة اذن القضية حتتاج االعتماد ليس على جمرد العقل ألنه ما من

عقل إال ويعلرض بعقل ولذلك جاء عن اإلمام مالك انتقاده هلؤالء األرائيني الذين يأتون بأقوال اليوم يرون رأيا 

وغدا يرون رأيا وهذا طبيعة اإلنسان أما حينما يستند اإلنسان إىل نص من كتاب اهللا أو من حديث رسول اهللا 

نون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في فال وربك ال يؤم(( فهناك يأيت قول ربنا تبارك وتعاىل 

، فمن كان غيورا على أهله وعلى بناته فاألمر واسع أمامه  ))أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

فليسرت الوجه ، وليس سرت الوجه ببدعة كما يقول بعض الناس الذي رددنا عليهم يف نفس الكتاب ، يف فصل 

ه وسرت الكفني هو من الفضائل اليت كان عليها  الكثري من الصحابيات يف عهد خاص عقدناه بأن سرت الوج

الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ففي األمر سعة فمن أراد أن يغطي فله ذلك، وال حرج ومن أراد أن يكشف فله 

  .رخصة يف ذلك ولكن السرت هو األفضل أما أن نقول ان الكشف حرام أين الدليل على ذلك من القرآن 

  احلديث واآلية شيخنا ؟ :السائل 

وليضربن بخمورهن على جيوبهن (( إذا مسعت اآلية عرفنا أا ليست نصا ، اآلية األخرى آية اخلمار  :الشيخ 

مل يقل على وجوههن واخلمار يف العرب هو غطاء الرأس وهو صاحل للنساء والرجال ولذلك جاءت األحاديث  ))

ار ألن الرجل يغطي به رأسه ، فال يوجد يف القرآن نص على حترمي كشف املرأة يف املسح على اخلفني وعلى اخلم

  .لوجهها وإذا البد حينها لالنتقال للسنة 

   ))اسألوهن من وراء حجاب ((  :السائل 

، ما معىن اآلية فاسألوهن من وراء حجاب يف الطريق احلجاب هو  ))اسألوهن من وراء حجاب ((  :الشيخ 

هذا املقصود فيه ألن املرأة يف بيتها تكون إيش العبارة العربية ؟ متبذلة ، تكون آخذة حريتها ،  الباب هو الستار

فال جيوز هلا أن تفتح الباب كما تفعل النساء يف بعض البالد العربية ، يأيت  اخلباز يريد أن يسلمها اخلبز أو 

فاسألوهن (( ا أو حنو ذلك ، هذا معىن اآلية اللحام أو إىل آخره تفتح الباب على مصراعيه كأنه أخاها أو زوجه

، ألن السؤال الذي يكون عادة هو هذا ، مث هب أن هذا هو احلجاب فأين الدليل أن هذا ))من وراء حجاب 

احلجاب يسرت الوجه، كما قلنا آنفا البد من دليل خاص بأن احلجاب جيب أن يكون ساترا للوجه ، فقد قلنا إن 

يقا ، أن يكون ثخينا ، حبيث لو أن املرأة غطت وجهها ال ترى  طريقها فأنت اآلن احلجاب جيب أن يكون صف



  .تنزع ذه اآلية فاجلواب نفس اجلواب 

 ...إذا جاوزنا الركبان جعلت الجلباب على وجهها ( : حديث عائشة رضي اهللا عنها عندما قالت  :السائل 

  . ...ى سودة بنت زمعة أم املؤمنني وإذا ، وحتديد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا رأ )

  .وهذا قبل نزول احلجاب  :الشيخ 

  فأمرهن بلبس احلجاب ، فلو تفضلت بتبيان ذلك ؟ :السائل 

  بارك اهللا فيك ، :الشيخ 

  . ... :السائل 

يا أخوانا ال تدندنوا حول القضية بألفاظ عامة هل هذا ذكر فيه الوجه هل ذكر فيه سرت الوجه أي نص :الشيخ 

تذكرونه اآلن هذا حديث عائشة صريح يف ذلك ، حديث عائشة حنن نقول به ،حنن اوردناه من ضمن ما اوردناه 

من االحاديث يف كتاب احلجاب لذا فنحن نؤيده لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امرأة ، مث 

اء أن سرت الوجه بالنسبة لنساء الرسول حنن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول، فيه هناك أقوال لبعض العلم

واجب كسرت سائر البدن مع ذلك فهذا فعل وحنن نقول به لعموم نساء املسلمني وحنن واحلمد هللا نساؤنا هكذا 

وحنن ما قلنا ذلك كما يقولون عندنا يف الشام تشليطا وكما يقول بعض اخلصوم مع األسف أننا ندعوا إىل 

من فضل اهللا علّي كتب باحلجاب وجاء بالشروط اليت حنن ذكرناها وإذا جاء ا السفور ، اليوجد مؤلف وهذا 

فقد نقلوها عنا ، ومع ذلك ينسبوننا إىل أننا دعاة سفور حنن نقول ندعوا إىل احلجاب الذي أمر اهللا به ورسوله 

الدلة القاطعة يف ذلك ونقول بأن سرت الوجه أفضل لكننا نقول ال دليل يوجب على املرأة أن تسرت وجهها ، ومن ا

حديث اخلثعمية ، حديث اخلثعمية يف الصحيحني ال جمال إلنسان أن يشكك فيه ، وداللته قاطعة ال جمال 

للشك يف داللته أيضا ، ألن الفضل ابن عباس حينما كان ردفا للنيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينظر إليها ويقول 

كانت كاشفة عن وجهها  ملا أفتنت الرجل ا ، وملا كان من الرسول من بإا كانت وضيئة وكانت مجيلة فلوال أا  

هذا يوم ( حاجة إىل أن يلفت رأس الفضل إىل اجلانب اآلخر ، ويقول كما يف بعض الروايات خارج الصحيح 

، أو كما قال عليه السالم حديث اخلثعمية يف حياته عليه السالم فال  )من ملك فيه بصره ولسانه غفر له 

أمرها أن تغطي وجهها ولكن يأمر الفضل بأن يصرف وجهه إىل الطرف اآلخر ، وهذا تطبيق من الرسول عليه ي

، وتطبيق منه حلديث جرير بن ))وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم (( السالم لآلية الكرمية 

، هذا  )اصرف بصرك ( امرأة فيقول  عبد اهللا البجلي الذي سأل الرسول هو أو غريه أن الرجل يقع بصره على

هو الواجب ، فصرف البصر وخاصة يف قصة الفضل ال يكون إال أن يكون الرجل يف أمامه شيء يراه ليس 



بالواجب سرته فهذا النص الصريح دليل على ان الوجه ليس بالواجب سرته حىت يف هذه احلالة لكن الواجب أن 

وجوه النساء هي أمجل ما فيهن ، فواجبنا حنن أن نصرف بصرنا عن نصرف البصر عن وجوه النساء فإذا كانت 

أمجل ما فيهن ، فكما ال جيوز للرجل أن ينظر إىل وجه املرأة إال حلاجة طبابة شهادة وحنو ذلك ، كذلك املرأة ال 

فيه سرت  جيوز هلا أن تنظر إىل وجه الرجل ولو كان وجه الرجل ليس بعورة هكذا نفهم املوضوع فإذا حديث عائشة

الوجه وحنن نقول به ، لكن هذا الفعل ال يدل على وجوب هذا املفعول أال وهو سرت الوجه ، إمنا يدل على 

  .شرعيته ، وحنن أول القائلني به نعم 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  . ...يف نفس املوضوع  :السائل 

ن تعمل املرأة خارج بيتها لكن أنت بارك اهللا أنت خرجت عن املوضوع بارك اهللا فيك حنن أول من مينع أ :الشيخ 

فيك رجعت إىل حيث بدأ الرجل حنن قلنا دعوا املنطق ودعوا العقل ألن العقل ال حيكم  الشرع فإذا كان عندك 

نص يوجب على املرأة أن تغطي وجهها حنن اآلن متفقون على أن تغطية وجهها هذا األفضل خمتلفون يف أنه هل 

أم ال ، فيه عندك نص حىت نبحث فيه وننظر فيه أما واهللا الفنت حنن أتينا حبديث الفضل أمل هو جيب ذلك عليها 

  يكن هناك فتنة ماذا تقول يف حديث الفضل ؟

  . ... :السائل 

  إذا مسحت ماذا تقول يا أستاذ يف حديث الفضل أمل يكن هناك فتنة ؟  :الشيخ 

  .اتمع  ... :السائل 

  ملاذا الرسول مل يأمر املرأة اخلثعمية أن تسرت وجهها وقد حتققت الفتنة ما أجبتين طيب  :الشيخ 

  . ... :السائل 

يا أخي بارك اهللا فيك العصر أجزاء فقد تتحقق الفنت يف مكان وقد ال تتحقق الفتنة يف مكان ففي  :الشيخ 

كيف تفهمون هذا   ...رسول ساعة حتقق الفتنة هو ساعة اإلجياب لسرت الوجه ، الذي هو مثار الفتنة فلماذا ال

  .احلديث ، أنا حباجة أن تفهموين ما عندكم 

  . ... :السائل 

امسح يل كيف تعرضون عن حديث الرسول باملنطق ، هذا يرتتب منه فتنة ، والزمن فاسد إىل آخره كيف  :الشيخ 

ديث يروي بأن كال منهم كان توجهون هذا احلديث تعرتفون بأن الفتنة ذرت قرا ، بني الرجل وبني املرأة وإن احل

  مجيال وضيئا إىل آخره ، كيف موقفكم جتاه هذا احلديث ؟



  . ...والسند صحيح وإذا خرجت  )المرأة عورة ( فيه نص بارك اهللا فيك  :السائل 

  ساحمك اهللا ماذا جتيب عن هذا احلديث ؟ :الشيخ 

  .هذا نص عام  :السائل 

هو الذي عاجل هذه القضية يف حجة الوداع ملاذا  )لمرأة عورة ا( ساحمك اهللا، الذي قال حديث  :الشيخ 

الرسول مل يقل للمرأة اسرتي وجهك ستفتين الفضل بن عباس الذي خلفي ، ملاذا سكت الرسول عن هذا املنكر 

، ليتصور أحدكم احلقيقة أنا أعتقد أنتم اآلن مبتلون بسبب هذا التعصب أال يكفيكم أن تقولوا حسب املرأة أن 

رت وجهها وهذا أفضل هلا، إال أن تقول هذا فرض عليها والرسول مل يفرض عليها ، هبوا أنتم يف موقف الرسول تس

عليه السالم ، اليوم يف احلج خذوا أي عامل فاضل صاحل شو بقول فيه، إذا وقعت هذه احلادثة منه رأى جاءت 

اب وضئ فالحظ أن الفتاة تنظر إليه وهو امرأة تسأله وهي كاشفة عن وجهها وهو راكب على ناقته ، وخلفه ش

ينظر إليها وهي كاشفة عن وجهها ، ماذا يفعل هذا الشيخ الذي يعتقد بأن املرأة جيب عليها أن تسرت وجهها 

  ماذا يفعل ؟ أنبئوين بعلم إن كنتم صادقني ماذا يفعل ؟ أليس يأمرها أن تسرت الوجه ؟ 

  .نعم  :السائل 

الرسول هذا يا مجاعة ؟ إمنا فعل خالف ذلك ، خالف ما تتصورون أنتم إنكم  طيب ملاذا مل يفعل :الشيخ 

تفعلونه يصرف وجه الفضل للجانب اآلخر ألنه ال جيب على هذه املرأة أن تسرت وجهها ، جيب على هذا الرجل 

 أن يغض البصر عنها أن يصرف بصره عنها، فلو كان كما تتومهون وكم تظنون لقال اسرتي وجهك كثري من

العلماء األفاضل ، يقولون هذه كانت حمرمة ، سبحان اهللا هب أا كانت حمرمة وال دليل على أا كانت حمرمة ، 

بل أنا ذكرت هناك رواية أن هذا كان بعد رمي اجلمرة حيث حيل للحاج احلل األصغر ، لكن تفرتض أا كانت 

ائشة فلماذا ال يأمرها بأن تسدل على حمرمة ، آنفا ذكر الشيخ هنا حديث إيش ؟ حديث السدل حديث ع

وجهها ؟ أال خمرج إال بأن ترتكب املخالفة والتنقب ؟ ال املخرج موجود آنيا حنن نقول إن احلجاب املأمور به يف 

القرآن ال ميكن أن يغطي به الوجه ، ألنه يعمي على املرأة طريقها ولذلك اضطر من قال إىل أنه جيوز هلا أن 

، لكن هي واقفة وتسأل الرسول عن أبيها إنه رجل شيخ كبري أدركته فريضة اهللا احلج إىل  تكشف عن عني واحدة

آخر احلديث ، فباستطاعته عليه السالم أن يقول هلا اسديل على وجهك فتنيت ابين هذا ، ما فعل شيء من ذلك 

ا صلى اهللا عليه وسلم ال ، وإمنا قال للرجل اصرف وجهك ، فإذا حنن جيب أن نعاجل مشاكلنا على ضوء سنة نبين

نتشدد وال نتساهل ال نقول سرت الوجه بدعة كما قال بعض املفرطني املضيعني وال نقول بأن سرت الوجه فرض 

عني كسرت ذراعها وساعدها وحنو ذلك ألنه ال دليل على ذلك والدليل موجود يف آخر حياة الرسول عليه السالم 



  .م اآلن متحمسون وأخونا هذا منهم يف حجة الوداع ما أمسع جوابا ، ها أنت

ال ، حلظة حلظة، حلظة ال أستاذ لو مسحت يا شيخ ، لو مسحتم يا إخوان ، ما نفحم شيخنا ، هذا  :السائل 

يا شيخ سرت اهللا  ...قول يف أنفسه خليه حيقق املوضوع هذا ، هذا قول يف أنفسهم كل الدعاة ، كل  واحد يقول 

ة أنا قارئ عنه أظن يف زاد املعاد البن القيم وجهه حجة على من قال بكشف عليك ، موضوع حديثك اخلثعمي

الوجه ، لكن ما أذكر اآلن النص ، وحنن ملا نقول الفضل نظر إليها هل متحقق أن وجهها كان مكشوفا أو كان 

  لباسها زين ومنطقها زين وتعجب منها الفضل ونظر إليها ؟

  .هو  هذا الكالم  :الشيخ 

  .أقول يعين هكذا يقول كثري من أهل العلم  ال :السائل 

  ينظر إىل سواد ثوا ؟ أم ماذا ؟ :الشيخ 

  ...وكالمها الطيب يعين أقول أنا لعله  ...ينظر إىل ماليتها وإىل  :السائل 

بارك اهللا فيك ، اجعل لعل عند ذاك الكوكب ، لعل وعسى أنا أسألكم هل ثوب املرأة إذا كان زينة  :الشيخ 

  ن خترج به إىل الطريق ؟جيوز أ

  .ال  :السائل 

  .طيب إذا مل يكن زينة ال جيوز النظر إىل هذا الثوب  :الشيخ 

  . ... :السائل 

، كان قبل )المرأة عورة ( أي حبث تدخله احلرارة ينهار وال يستفاد منه شيء أنت اآلن تقول حديث  :الشيخ 

هل العلم علمونا أن نفرتض أن هذا كان قبل أو بعد أنت هذا أو بعد هذا ؟ أنا قول لك بصراحة ال أدري لكن أ

يشتهون  )وجه المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ( وأمثالك يتمنون ويشتهون أن يكون حديث 

  .أن يكون بعد حديث اخلثعمية ، أليس كذلك 

  .نعم  :السائل 

ا أفرتض معك آه كان قبل ذلك ، فماذا آه، افرتض كذلك ودون إثبات هذا خرط قتاد شايف لكن أن :الشيخ 

  يكون ؟

  .إذا كان كذلك فبها ونعمت ، ولكن نثبت هذا الشيء  :السائل 

امسع ماذا تكون النتيجة ؟ إذا فرضنا الفرضية هذه اليت هي من صاحلك ، من حيث الفكرة اليت حتملها  :الشيخ 

  .ان هلذا ، يف هذا القول املطلق أو العام ماذا يكون هل يتعطل حديث اخلثعمية أم يكون حديث اخلثعمية بي



  .ال بد أن نثبت هذا الشيء  :السائل 

  .لكن أنت ما أثبت الذي أعطيتك إياه  :الشيخ 

  .أنا أسألك أنت عامل وأنا طالب  :السائل 

  سبحان اهللا أنا قلت لك ال أدري فهل أنت تدري ؟ :الشيخ 

  .ال أدري  :السائل 

  .إذا استوينا  :الشيخ 

  . ...إذا نتوقف حىت  :ائل الس

  إذا توقف إىل أن يتبني هذا لك قبل أو بعد ، ما موقفك جتاه حديث اخلثعمية ؟ :الشيخ 

  .أقول بارك اهللا فيك  :السائل 

  .وفيك إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .أتعبناك يا شيخ  :السائل 

لصبح انظر كيف هذا بفضل من اهللا جلسات حىت ا ...بارك اهللا فيك وجزاك اهللا خريا ، أنا عبد هللا  :الشيخ 

  .ونعمه ، وخاصة إذا كان لنا إخوان خملصني جيتمعون معنا على السنة وعلى حماربة البدعة، فلو كنت ميتا حلييت 

  

  

عندنا أسئلة كثرية ولكن خنتار منها ، السؤال األول بارك اهللا فيك عن اجللباب ، اجللباب كما ترون  :السائل 

بأحاديث ولكن األكثر مرجحون ما جاء يف سورة النور وما جاء يف سورة األحزاب ، واهللا الناس أكثرهم يأخذ 

ألن بعضهم  ...أعلم بالصواب فنريد منك التوضيح والصواب على هذا السؤال بارك اهللا فيك حىت اليكون 

  ويقولون هات الدليل ؟ ...يف املستشفيات والسيارات  ...يقول 

ل أن أتكلم يف هذه املسألة ألفت النظر إىل حقيقة ال خالص لنا منها ، ألا مشيئة على كل حال أنا قب :الشيخ 

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين إال من رحم (( : اهللا وإرادته اليت ترد قال تعاىل 

القرن األول الذي  ، اخلالف بني العلماء امره طبيعي ، ولذلك كان اخلالف موجودا يف))ربك ولذلك خلقهم 

هو أفضل القرون وأطهرها وأنقاها وأعلمها ، ويف كل خري متميزة على ما بعدها من القرون ، الصحابة اختلفوا يف 

غري ما مسألة ولسنا اآلن حباجة أن نتعرض لشيء منها ، وإذا كان خري القرون قد اختلفوا فال غرابة أبدا ، أن 

ال ، ال يعين  أن يبقى اخلالف مستمرا بني املسلمني بل عليهم أن حياولوا خيتلف من بعدهم ولكن ذلك ال يعين إ



تقليل االختالف إذا كان ميكن القضاء عليه ، فال  أقل أن يقضوا على طائفة من هذا االختالف ألن األمر ليس  

ماذا  ، لو كان االختالف رمحه ، فيا ترى)اختالف أمتي رحمة ( كما يقول ذلك احلديث الذي ال أصل له 

يكون االتفاق يكون نقمة ، حاشا هللا عز وجل لكن الذي ال بد من االعرتاف به ، أن االختالف أمر طبيعي ال 

مناص منه ، الختالف العقول والقدرات واالجتهادات إىل آخره ، إذا كان األمر كذلك على طالب العلم أن 

فا حينما يرون بعض العلماء خيتلفون يف بعض يعرفوا هذه احلقيقة وأن ال يضطربوا وأن ال يزيدوا اخلالف خال

املسائل ألن مثل هذا االختالف أمر طبيعي ال مناص منه ، لكن عليهم أن يتمرنوا وأن يتمرسوا على اتباع دليل 

العامل وليس التعصب هلذا على ذاك ، أو لذاك على هذا بعد هذه التوطئة وهذه املقدمة حنن تعرضنا هلذه املسألة 

قد بينت  "كتاب حجاب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة " ظين ما عرفته مسجال يف كتاب أال وهو بتفصيل يف 

أن يكون سابغا يغطي مجيع بدن : هناك أن جلباب املرأة املسلمة جيب أن يتوفر فيه مثانية شروط الشرط األول 

منها أن ال يكون مبخرا مطيبا ، وأن ال  املرأة وجوبا ، إال الوجه والكفني فيستحب سرتمها ، وذكرنا بقية الشروط

يكون زينة يف نفسه ، وأن ال يشبه لباس الرجال ، وأن ال يشبه لباس الكافرات وهكذا، ووقفت بشيء من 

التفصيل عند موضوع الوجه والكفني ، فبعد أن بينا يف فصل خاص فضيلة سرت الوجه والكفني من املرأة بينت مع 

لى املرأة كما جيب عليها أن تسرت سائر بدا بالشروط السابقة الذكر وتعرضت ذلك بأن هذا ليس بالواجب ع

يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك (( بال شك لآليتني اليت أشرت إليهما آنفا ، وبينت أن قوله تبارك وتعاىل 

ا األمر لو أن أن ذلك ال يعين أن تسرت وجهها جبلباا ، هذ ))ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالببهن 

اإلنسان جترد عن التقاليد والعادات وبصورة أوىل عن اهلوى لوجد األمر كالشمس يف رابعة النهار ، ذلك ألن من 

شروط اجللباب أن يكون صفيقا ال يشف هذا أمر بينته أنا هناك وأظن أمر ال خالف فيه بني علماء املسلمني 

رت الوجه فكيف متشي املرأة حينذاك وقد سرتت وجهها باجللباب واحلمد هللا فإذا كان اجللباب يشرتط فيه أن يس

الصفيق ، لذلك قال بعضهم ، بعض املفسرين القدامى جيوز هلا أن تكشف عن عني واحدة هكذا ، إذا هذا 

التجويز خرق لدعوى عموم سرت وجه املرأة ، ألن هذا العموم يتضمن سرت الوجه بالعينني فاآلن استثنينا اتباعا 

القول أو هذه الرواية عينا واحدة ، وجد من قال يستثين العني األخرى أيضا ، وذلك لكي ترى الطريق وهي هلذا 

متشي ، مث وجد من قال بأنه جيوز هلا أن تكشف عن وجهها ، ألن يف ذلك مصلحة هلا من حيث انطالقها يف 

ا وللرجال مجيعا ، مث ينبغي على املرأة عملها يف طريقها إىل مسجدها وأن تشم اهلواء الذي خلقه اهللا عز وجل هل

أن تعرف أحيانا يف مثل قضايا الشهادة وحنو ذلك ، واملسألة ليست مسألة عقل إمنا هي مسألة نقل وليس هناك 

يف الكتاب وال يف السنة ما يوجب على املرأة أن تسرت وجهها هذه اآلية اليت ميكن أن يقال بأا توجب على 



وقد عرفتم أن اجللباب ال ميكن أن تسرت املرأة وجهها ألن اجللباب يعمي عليها الطريق ،  املرأة أن تسرت وجهها

ولذلك أضيق الناس  قوال يف مسألة احلجاب مل يسعه إال أن يقول تكشف عن عني واحدة لرتى الطريق قال 

 بن عباس يستثين وجه بعضهم عن عينني لكننا نرى كبار الصحابة وترمجان القرآن بصورة خاصة أال وهو عبد اهللا

املرأة من األمر بالسرت كما روى ذلك احلافظ ابن أيب شيبة يف كتابه املصنف بالسند الصحيح كذلك يف رواية عن 

ابن مسعود ال حيضرين اآلن سندها ، وال يوجد من يقول من الصحابة وال من األئمة املشهورين بأن وجه املرأة 

ن مصادر عديدة من كتب املذاهب أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يقولون عورة ،وقد أثبت بالنقول الصحيحة ع

بأن وجه املرأة ليس بعورة لكن ذلك ال يعين أن ذلك ال يستحب هلا أن تسرت وجهها ، حنن نسمع من كثري من 

عنهم العلم يرون وجوب سرت وجه املرأة يعاجلون القضية معاجلة عقلية منطقية وهذا ليس سنة العلماء الذين تلقينا 

  :، العلم كما يقول ابن القيم رمحه اهللا 

  "قال اهللا قال رسوله     قال الصحابة ليس بالتمويه " 

إىل آخر الكالم ، فالناس يقولون أمجل ما يف املرأة وجهها بالنسبة ملن للرجل فكذلك أمجل ما يف الرجل بالنسبة 

املرأة ال هذا ما يقول به أحد واحلمد هللا ، لكن هذا  للمرأة هو وجهه فإذا نقول بوجوب سرت الرجل وجهه أمام

املنطق إذا سلكناه يؤدي بنا أن حنرم مامل حيرمه اهللا وال رسوله ، فنحن جيب أن نأيت بالدليل من كتاب اهللا أو من 

جهها أنا حديث رسول اهللا ، يف حترمي شيء إذا جزمنا بتحرميه ال نناقش املسألة باملنطق فنقول أمجل ما يف املرأة و 

أقول أمجل ما يف املرأة وجهها ولكن هل هذا يكفي لتحرمي كشف وإجياب السرت ؟ ال واهللا هذا ال يكفي عند 

أحد من العلماء إطالقا ، مث أنا أقول شيئا آخر أمجل ما يف الرجل وجهه ترى لو أن رجال كشف عن عضديه 

ورة لكن هذا أمر مباح ولذلك أمجع العلماء وكشف عن بدنه وصدره اجلميل ، ترى يكون هذا عورة ال يكون ع

يف قوهلم على أن عورة الرجل ما بني السرة إىل الركبة اذن القضية حتتاج االعتماد ليس على جمرد العقل ألنه ما من 

عقل إال ويعلرض بعقل ولذلك جاء عن اإلمام مالك انتقاده هلؤالء األرائيني الذين يأتون بأقوال اليوم يرون رأيا 

يرون رأيا وهذا طبيعة اإلنسان أما حينما يستند اإلنسان إىل نص من كتاب اهللا أو من حديث رسول اهللا  وغدا

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في (( فهناك يأيت قول ربنا تبارك وتعاىل 

على بناته فاألمر واسع أمامه ، فمن كان غيورا على أهله و  ))أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

فليسرت الوجه ، وليس سرت الوجه ببدعة كما يقول بعض الناس الذي رددنا عليهم يف نفس الكتاب ، يف فصل 

خاص عقدناه بأن سرت الوجه وسرت الكفني هو من الفضائل اليت كان عليها  الكثري من الصحابيات يف عهد 

ة فمن أراد أن يغطي فله ذلك، وال حرج ومن أراد أن يكشف فله الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ففي األمر سع



  .رخصة يف ذلك ولكن السرت هو األفضل أما أن نقول ان الكشف حرام أين الدليل على ذلك من القرآن 

  احلديث واآلية شيخنا ؟ :السائل 

ن بخمورهن على جيوبهن وليضرب(( إذا مسعت اآلية عرفنا أا ليست نصا ، اآلية األخرى آية اخلمار  :الشيخ 

مل يقل على وجوههن واخلمار يف العرب هو غطاء الرأس وهو صاحل للنساء والرجال ولذلك جاءت األحاديث  ))

يف املسح على اخلفني وعلى اخلمار ألن الرجل يغطي به رأسه ، فال يوجد يف القرآن نص على حترمي كشف املرأة 

  .لوجهها وإذا البد حينها لالنتقال للسنة 

   ))اسألوهن من وراء حجاب ((  :السائل 

، ما معىن اآلية فاسألوهن من وراء حجاب يف الطريق احلجاب هو  ))اسألوهن من وراء حجاب ((  :الشيخ 

الباب هو الستار هذا املقصود فيه ألن املرأة يف بيتها تكون إيش العبارة العربية ؟ متبذلة ، تكون آخذة حريتها ، 

تح الباب كما تفعل النساء يف بعض البالد العربية ، يأيت  اخلباز يريد أن يسلمها اخلبز أو فال جيوز هلا أن تف

فاسألوهن (( اللحام أو إىل آخره تفتح الباب على مصراعيه كأنه أخاها أو زوجها أو حنو ذلك ، هذا معىن اآلية 

احلجاب فأين الدليل أن هذا ، ألن السؤال الذي يكون عادة هو هذا ، مث هب أن هذا هو ))من وراء حجاب 

احلجاب يسرت الوجه، كما قلنا آنفا البد من دليل خاص بأن احلجاب جيب أن يكون ساترا للوجه ، فقد قلنا إن 

احلجاب جيب أن يكون صفيقا ، أن يكون ثخينا ، حبيث لو أن املرأة غطت وجهها ال ترى  طريقها فأنت اآلن 

  .تنزع ذه اآلية فاجلواب نفس اجلواب 

 ...إذا جاوزنا الركبان جعلت الجلباب على وجهها ( : حديث عائشة رضي اهللا عنها عندما قالت  :السائل 

  . ...وإذا ، وحتديد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا رأى سودة بنت زمعة أم املؤمنني  )

  .وهذا قبل نزول احلجاب  :الشيخ 

  ن ذلك ؟فأمرهن بلبس احلجاب ، فلو تفضلت بتبيا :السائل 

  بارك اهللا فيك ، :الشيخ 

  . ... :السائل 

يا أخوانا ال تدندنوا حول القضية بألفاظ عامة هل هذا ذكر فيه الوجه هل ذكر فيه سرت الوجه أي نص :الشيخ 

تذكرونه اآلن هذا حديث عائشة صريح يف ذلك ، حديث عائشة حنن نقول به ،حنن اوردناه من ضمن ما اوردناه 

كتاب احلجاب لذا فنحن نؤيده لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امرأة ، مث   من االحاديث يف

حنن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول، فيه هناك أقوال لبعض العلماء أن سرت الوجه بالنسبة لنساء الرسول 



ن واحلمد هللا نساؤنا هكذا واجب كسرت سائر البدن مع ذلك فهذا فعل وحنن نقول به لعموم نساء املسلمني وحن

وحنن ما قلنا ذلك كما يقولون عندنا يف الشام تشليطا وكما يقول بعض اخلصوم مع األسف أننا ندعوا إىل 

السفور ، اليوجد مؤلف وهذا من فضل اهللا علّي كتب باحلجاب وجاء بالشروط اليت حنن ذكرناها وإذا جاء ا 

أننا دعاة سفور حنن نقول ندعوا إىل احلجاب الذي أمر اهللا به ورسوله فقد نقلوها عنا ، ومع ذلك ينسبوننا إىل 

ونقول بأن سرت الوجه أفضل لكننا نقول ال دليل يوجب على املرأة أن تسرت وجهها ، ومن االدلة القاطعة يف ذلك 

ال حديث اخلثعمية ، حديث اخلثعمية يف الصحيحني ال جمال إلنسان أن يشكك فيه ، وداللته قاطعة ال جم

للشك يف داللته أيضا ، ألن الفضل ابن عباس حينما كان ردفا للنيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينظر إليها ويقول 

بإا كانت وضيئة وكانت مجيلة فلوال أا كانت كاشفة عن وجهها  ملا أفتنت الرجل ا ، وملا كان من الرسول من 

هذا يوم ( ويقول كما يف بعض الروايات خارج الصحيح  حاجة إىل أن يلفت رأس الفضل إىل اجلانب اآلخر ،

، أو كما قال عليه السالم حديث اخلثعمية يف حياته عليه السالم فال  )من ملك فيه بصره ولسانه غفر له 

يأمرها أن تغطي وجهها ولكن يأمر الفضل بأن يصرف وجهه إىل الطرف اآلخر ، وهذا تطبيق من الرسول عليه 

، وتطبيق منه حلديث جرير بن ))وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم (( رمية السالم لآلية الك

، هذا  )اصرف بصرك ( عبد اهللا البجلي الذي سأل الرسول هو أو غريه أن الرجل يقع بصره على امرأة فيقول 

شيء يراه ليس هو الواجب ، فصرف البصر وخاصة يف قصة الفضل ال يكون إال أن يكون الرجل يف أمامه 

بالواجب سرته فهذا النص الصريح دليل على ان الوجه ليس بالواجب سرته حىت يف هذه احلالة لكن الواجب أن 

نصرف البصر عن وجوه النساء فإذا كانت وجوه النساء هي أمجل ما فيهن ، فواجبنا حنن أن نصرف بصرنا عن 

ملرأة إال حلاجة طبابة شهادة وحنو ذلك ، كذلك املرأة ال أمجل ما فيهن ، فكما ال جيوز للرجل أن ينظر إىل وجه ا

جيوز هلا أن تنظر إىل وجه الرجل ولو كان وجه الرجل ليس بعورة هكذا نفهم املوضوع فإذا حديث عائشة فيه سرت 

الوجه وحنن نقول به ، لكن هذا الفعل ال يدل على وجوب هذا املفعول أال وهو سرت الوجه ، إمنا يدل على 

  .ه ، وحنن أول القائلني به نعم شرعيت

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  . ...يف نفس املوضوع  :السائل 

أنت خرجت عن املوضوع بارك اهللا فيك حنن أول من مينع أن تعمل املرأة خارج بيتها لكن أنت بارك اهللا  :الشيخ 

قل ال حيكم  الشرع فإذا كان عندك فيك رجعت إىل حيث بدأ الرجل حنن قلنا دعوا املنطق ودعوا العقل ألن الع

نص يوجب على املرأة أن تغطي وجهها حنن اآلن متفقون على أن تغطية وجهها هذا األفضل خمتلفون يف أنه هل 



هو جيب ذلك عليها أم ال ، فيه عندك نص حىت نبحث فيه وننظر فيه أما واهللا الفنت حنن أتينا حبديث الفضل أمل 

   حديث الفضل ؟يكن هناك فتنة ماذا تقول يف

  . ... :السائل 

  إذا مسحت ماذا تقول يا أستاذ يف حديث الفضل أمل يكن هناك فتنة ؟  :الشيخ 

  .اتمع  ... :السائل 

  ما أجبتين طيب ملاذا الرسول مل يأمر املرأة اخلثعمية أن تسرت وجهها وقد حتققت الفتنة  :الشيخ 

  . ... :السائل 

يك العصر أجزاء فقد تتحقق الفنت يف مكان وقد ال تتحقق الفتنة يف مكان ففي يا أخي بارك اهللا ف :الشيخ 

كيف تفهمون هذا   ...ساعة حتقق الفتنة هو ساعة اإلجياب لسرت الوجه ، الذي هو مثار الفتنة فلماذا الرسول 

  .احلديث ، أنا حباجة أن تفهموين ما عندكم 

  . ... :السائل 

حديث الرسول باملنطق ، هذا يرتتب منه فتنة ، والزمن فاسد إىل آخره كيف امسح يل كيف تعرضون عن  :الشيخ 

توجهون هذا احلديث تعرتفون بأن الفتنة ذرت قرا ، بني الرجل وبني املرأة وإن احلديث يروي بأن كال منهم كان 

  مجيال وضيئا إىل آخره ، كيف موقفكم جتاه هذا احلديث ؟

  . ...والسند صحيح وإذا خرجت  )المرأة عورة ( فيه نص بارك اهللا فيك  :السائل 

  ساحمك اهللا ماذا جتيب عن هذا احلديث ؟ :الشيخ 

  .هذا نص عام  :السائل 

هو الذي عاجل هذه القضية يف حجة الوداع ملاذا  )المرأة عورة ( ساحمك اهللا، الذي قال حديث  :الشيخ 

الذي خلفي ، ملاذا سكت الرسول عن هذا املنكر الرسول مل يقل للمرأة اسرتي وجهك ستفتين الفضل بن عباس 

، ليتصور أحدكم احلقيقة أنا أعتقد أنتم اآلن مبتلون بسبب هذا التعصب أال يكفيكم أن تقولوا حسب املرأة أن 

تسرت وجهها وهذا أفضل هلا، إال أن تقول هذا فرض عليها والرسول مل يفرض عليها ، هبوا أنتم يف موقف الرسول 

، اليوم يف احلج خذوا أي عامل فاضل صاحل شو بقول فيه، إذا وقعت هذه احلادثة منه رأى جاءت  عليه السالم

امرأة تسأله وهي كاشفة عن وجهها وهو راكب على ناقته ، وخلفه شاب وضئ فالحظ أن الفتاة تنظر إليه وهو 

جيب عليها أن تسرت وجهها  ينظر إليها وهي كاشفة عن وجهها ، ماذا يفعل هذا الشيخ الذي يعتقد بأن املرأة

  ماذا يفعل ؟ أنبئوين بعلم إن كنتم صادقني ماذا يفعل ؟ أليس يأمرها أن تسرت الوجه ؟ 



  .نعم  :السائل 

طيب ملاذا مل يفعل الرسول هذا يا مجاعة ؟ إمنا فعل خالف ذلك ، خالف ما تتصورون أنتم إنكم  :الشيخ 

ال جيب على هذه املرأة أن تسرت وجهها ، جيب على هذا الرجل تفعلونه يصرف وجه الفضل للجانب اآلخر ألنه 

أن يغض البصر عنها أن يصرف بصره عنها، فلو كان كما تتومهون وكم تظنون لقال اسرتي وجهك كثري من 

العلماء األفاضل ، يقولون هذه كانت حمرمة ، سبحان اهللا هب أا كانت حمرمة وال دليل على أا كانت حمرمة ، 

ذكرت هناك رواية أن هذا كان بعد رمي اجلمرة حيث حيل للحاج احلل األصغر ، لكن تفرتض أا كانت  بل أنا

حمرمة ، آنفا ذكر الشيخ هنا حديث إيش ؟ حديث السدل حديث عائشة فلماذا ال يأمرها بأن تسدل على 

نقول إن احلجاب املأمور به يف وجهها ؟ أال خمرج إال بأن ترتكب املخالفة والتنقب ؟ ال املخرج موجود آنيا حنن 

القرآن ال ميكن أن يغطي به الوجه ، ألنه يعمي على املرأة طريقها ولذلك اضطر من قال إىل أنه جيوز هلا أن 

تكشف عن عني واحدة ، لكن هي واقفة وتسأل الرسول عن أبيها إنه رجل شيخ كبري أدركته فريضة اهللا احلج إىل 

السالم أن يقول هلا اسديل على وجهك فتنيت ابين هذا ، ما فعل شيء من ذلك  آخر احلديث ، فباستطاعته عليه

، وإمنا قال للرجل اصرف وجهك ، فإذا حنن جيب أن نعاجل مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم ال 

الوجه فرض  نتشدد وال نتساهل ال نقول سرت الوجه بدعة كما قال بعض املفرطني املضيعني وال نقول بأن سرت

عني كسرت ذراعها وساعدها وحنو ذلك ألنه ال دليل على ذلك والدليل موجود يف آخر حياة الرسول عليه السالم 

  .يف حجة الوداع ما أمسع جوابا ، ها أنتم اآلن متحمسون وأخونا هذا منهم 

ا نفحم شيخنا ، هذا ال ، حلظة حلظة، حلظة ال أستاذ لو مسحت يا شيخ ، لو مسحتم يا إخوان ، م :السائل 

يا شيخ سرت اهللا  ...قول يف أنفسه خليه حيقق املوضوع هذا ، هذا قول يف أنفسهم كل الدعاة ، كل  واحد يقول 

عليك ، موضوع حديثك اخلثعمية أنا قارئ عنه أظن يف زاد املعاد البن القيم وجهه حجة على من قال بكشف 

نقول الفضل نظر إليها هل متحقق أن وجهها كان مكشوفا أو كان الوجه ، لكن ما أذكر اآلن النص ، وحنن ملا 

  لباسها زين ومنطقها زين وتعجب منها الفضل ونظر إليها ؟

  .هو  هذا الكالم  :الشيخ 

  .ال أقول يعين هكذا يقول كثري من أهل العلم  :السائل 

  ينظر إىل سواد ثوا ؟ أم ماذا ؟ :الشيخ 

  ...وكالمها الطيب يعين أقول أنا لعله  ... ينظر إىل ماليتها وإىل :السائل 

بارك اهللا فيك ، اجعل لعل عند ذاك الكوكب ، لعل وعسى أنا أسألكم هل ثوب املرأة إذا كان زينة  :الشيخ 



  جيوز أن خترج به إىل الطريق ؟

  .ال  :السائل 

  .طيب إذا مل يكن زينة ال جيوز النظر إىل هذا الثوب  :الشيخ 

  . ... :السائل 

، كان قبل )المرأة عورة ( أي حبث تدخله احلرارة ينهار وال يستفاد منه شيء أنت اآلن تقول حديث  :الشيخ 

هذا أو بعد هذا ؟ أنا قول لك بصراحة ال أدري لكن أهل العلم علمونا أن نفرتض أن هذا كان قبل أو بعد أنت 

يشتهون  )ا خرجت استشرفها الشيطان وجه المرأة عورة ، فإذ( وأمثالك يتمنون ويشتهون أن يكون حديث 

  .أن يكون بعد حديث اخلثعمية ، أليس كذلك 

  .نعم  :السائل 

آه، افرتض كذلك ودون إثبات هذا خرط قتاد شايف لكن أنا أفرتض معك آه كان قبل ذلك ، فماذا  :الشيخ 

  يكون ؟

  .إذا كان كذلك فبها ونعمت ، ولكن نثبت هذا الشيء  :السائل 

ع ماذا تكون النتيجة ؟ إذا فرضنا الفرضية هذه اليت هي من صاحلك ، من حيث الفكرة اليت حتملها امس :الشيخ 

  .ماذا يكون هل يتعطل حديث اخلثعمية أم يكون حديث اخلثعمية بيان هلذا ، يف هذا القول املطلق أو العام 

  .ال بد أن نثبت هذا الشيء  :السائل 

  .ك إياه لكن أنت ما أثبت الذي أعطيت :الشيخ 

  .أنا أسألك أنت عامل وأنا طالب  :السائل 

  سبحان اهللا أنا قلت لك ال أدري فهل أنت تدري ؟ :الشيخ 

  .ال أدري  :السائل 

  .إذا استوينا  :الشيخ 

  . ...إذا نتوقف حىت  :السائل 

  إذا توقف إىل أن يتبني هذا لك قبل أو بعد ، ما موقفك جتاه حديث اخلثعمية ؟ :الشيخ 

  .أقول بارك اهللا فيك  :ئل السا

  .وفيك إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .أتعبناك يا شيخ  :السائل 



جلسات حىت الصبح انظر كيف هذا بفضل من اهللا  ...بارك اهللا فيك وجزاك اهللا خريا ، أنا عبد هللا  :الشيخ 

  .ة، فلو كنت ميتا حلييت ونعمه ، وخاصة إذا كان لنا إخوان خملصني جيتمعون معنا على السنة وعلى حماربة البدع

  

  

أقول بارك اهللا فيك اإلخوان يريدون التوضيح من هذه اآلية ومن حديث عائشة ومن حديث اخلثعمية  :السائل 

ومن قوهلم إا حمرمة ولكن ال أريد اجلدل كما ذكرت أنت والتحمس نريد التوضيح لكي تطمئن نفوسنا وحنن 

وا يف عينيك وحىت نقول وباهللا التوفيق ، حىت ولو تغطت ولو كانت اآلن يتحمس أبناؤك يتحمسون من أشياء ير 

ليست مجيلة أصبحت مجيلة وأصبحت لكن تغطية الوجه حتصر من حدة الناس وتكون شهوته ملا يرى املرأة  

  كاشفة تكون شهوته قوية ؟

ني ، املرأة إذا كانت صحيح لكن هذه القبيحة اليت تتجمل كما أنت تقول هذا ال جيوز بإمجاع املسلم :الشيخ 

ممن تتبىن أن الوجه ليس بعورة وأنه جيوز هلا أن خترج كاشفة عن وجهها فقط إذا خرجت متزينة حرم عليها ذلك ، 

إذا تزينت يف وجهها مل جيز هلا أن تكشف عن وجهها فيجب أن يكون الوجه على  ...املرأة الشوهاء العجوز 

ز وجل عليه فإذا تزينت كما يفعلن اليوم باحلمرة والبودرة هذا ال جيوز حنن سجيته ، وعلى الفطرة اليت خلقها اهللا ع

نتكلم عن الوجه الذي خلقه اهللا عز وجل فقط ولذلك أنا أقول ال خنرج عن املوضوع كما أخونا هناك آنفا أدخل 

الوجه الذي  موضوع الوجه إىل قضية اختالطها بالرجال والعمل بالرجال إىل آخره ، لسنا يف هذا الصدد هذا

خلقه اهللا هل فرض على املرأة أن تسرته إذا خرجت من بيتها هذا هو الوضع هذا هو البحث من كان عنده دليل 

فليأتنا به وحنن له من الشاكرين ومن ال فال يتحمس وال يتكلف ألن من قال عن احلالل حرام بدون دليل كمن 

سواء كما ال جيوز التحليل إال بدليل كذلك ال جيوز  قال عن احلرام حالل بدون دليل فهذا حكمان يف الشرع

التحرمي إال بدليل ، حنن نشرتك بأن سرت الوجه أفضل لكننا خنتلف ما هو الواجب هل هذا واجب أم ال إىل اآلن 

  .ما مسعنا بتكليف الشارع 

  .هو  معروف عند الشيخ يقول استحباب تغطية الوجه لكن ليس قادرا يقول واجب  :السائل 

  .أحسنت ليس قادرا فإين عندي دليل وال عند غريي دليل  :لشيخ ا

يا شيخ عندنا أسئلة كثرية لكن إخواننا مل يصلوا إىل هذا احلد سبحان اهللا طيب إذا كان هذا جواب  :السائل 

  .الشيخ بارك اهللا فيك 

  .خلو الدكتور حيكي  :الشيخ 



  

  

  .ض عليها أن تسدل على وجهها كما فعلت عائشة أنت قلت أنه لو كانت حمرمة كذلك املفرو : الدكتور 

أنا ما قلت هذا ، افهم علّي جيدا ، قلت لو كان سرت الوجه على املرأة واجب عند حصول الفتنة ،  :الشيخ 

  .لكان الرسول عليه السالم أمر تلك اخلثعمية ، بأن تسدل على وجهها 

  

  

ب وال تلبس القفازين لنهيه صلى اهللا عليه وسلم فالرسول طيب أفرض أا كانت حمرمة واحملرمة ال تتنق :السائل 

  ..صلى اهللا عليه وسلم 

يا أخي حدت اهللا يرضى عليك حدت ، أنا أقول ال تتنقب املرأة احملرمة ، وال تلبس القفازين ، لكن هلا  :الشيخ 

  .أن تسدل 

سلم أن يوجب عليها يف ذلك الوقت ليس واجبا عليها أن تسدل يعين ال يريد الرسول صلى اهللا عليه و  :السائل 

  السدل وكذلك ما أوجبه عليها 

  .هذا قويل أنا لكن قولكم أنتم أنت تعيد كالمي :الشيخ 

ال أنا قويل يا شيخ لو مسحت يل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنت تقول أخر البيان عن وقت  :السائل 

  .احلاجة يعين ما أمرها بسرت الوجه 

  .هكذا  أنا أقول :الشيخ 

يعين الرسول سكت ما بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما بّني يف ذلك إجابة اليت حتتاج جيب أن  :السائل 

تسدل على وجهها ما بني هذا الوجوب فنحن نقول إذا كانت حمرمة والرسول صلى اهللا عليه وسلم قد ى عن 

  .ا اسديل وجهك ألا حمرمة االنتقاب فما أراد يف ذلك الوقت ويف تلك احلادثة أن يقول هل

يا حبييب اإلسدال غري االنتقاب املرأة احملرمة تسدل وال تتنقب جيوز هلا أن تسدل سواء جاء الرجال أو  :الشيخ 

ما جاء الرجال ، أنت ال تفرق بني السدل وبني النقاب ، هكذا قررت يف الكتاب أنه ال جيوز للمرأة احملرمة لقوله 

، لكن املرأة اليت ال جيوز هلا أن تلبس القفازين جيوز هلا  )تقب المحرمة وال تلبس القفازين ال تن( عليه السالم 

أن تعمل هكذا ، عرفت كيف ، واملرأة اليت ال جيوز هلا أن تنتقب جيوز هلا أن تفعل هكذا فالذين يقولون بأن وجه 

حمرمة ، واحملرمة ال جيوز هلا أن تنتقب أنت  املرأة عورة وحرام عليها الكشف جييبون عن حديثا خلثعمية بأا كانت



تعيد كالمهم ، وهذا الكالم مردود ، حنن ما نقول  أنه كان من الواجب لو كان سرت الوجه على املرأة أثناء الفتنة 

بصورة خاصة واجبا ، ال نقول بأن الرسول  كان عليه أن يأمرها بأن تنتقب ال حسبة أن يأمرها بأن تسدل ألن 

ئز على املرأة احملرمة ، ففرق بني السدل وبني االنتقاب فإذا مل يفعل الرسول عليه السالم هذا أي مل السدل جا

يأمرها بأن تسدل على وجهها هذا دليل على إباحة كشف املرأة لوجهها ولو كان هناك رجل ينظر إليها ، هنا 

هذا أمر متفق عليه ولذلك متىن ، وكلما يقال ما يقوله علماء األصول ، تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز 

حبثنا هذه املسألة ما جوابكم على هذه املشكلة ؟ ال نسمع جوابا تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ، هذا ما 

فيه خالف بني علماء األصول ملاذا  الرسول مل يأمر هذه املرأة ، النساء وهن منطلقات إىل احلج ، إذا مر ن 

على وجوههن ناس راكبون ماشون يف مجاهلم ، هذا ورع منهم لكن هنا دخل الشيطان بني الرجل ركب ، أسدلنا 

واملرأة مع ذلك ما قال الرسول عليه السالم ، اسديل على وجهك ، هل قصر الرسول عليه السالم ، اسديل على 

، اليوم مع أحدكم ممن  وجهك هل قصر الرسول عليه السالم ؟ وضربت لكم مثال  آنفا ، لو وقعت هذه احلارثة

يرى كان سرت الوجهواجبا ، وأنه عورة  ماذا يفعل ؟سيقول للمرأة اسرتي أم سيقول للرجل اصرف وجهك ؟ 

سيقول للمرأة اسرتي اسديل فلماذا الرسول ما فعل هذا إذا أنتم خمطئون والرسول  هو املصيب وهذا هو احلق 

  .الذي ندين اهللا به 

  . ...األدلة  ذكرمت كثريا من :السائل 

  .أنتم مرهق اآلن وجزاك اهللا خريا : سائل آخر 

هذا صاحب حبيب خيشىطيب حنن نتجاوب مع صاحبنا ، نعطيهم نصف ساعة أخرى إىل الساعة   :الشيخ 

  .احلادية عشر إن شاء اهللا 

  

  

  . ...جزاك اهللا خريا  ، يعين عمل الصحابة  :السائل 

حابيات منهن من كانت تسرت وجهها ومنهن من كانت تكشف عن أحسنت على الوجهني نساء الص :الشيخ 

وجهها وأنا ذكرت هناك آثارا كثرية تؤيد الوجهني وتؤيد ما تقول حنن متاما جيوز السرت وهو األفضل وجيوز 

الكشف وهو املفضول وهناك فيطبقات ابن سعد أتى بالسند الصحيح أن زوجة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنها 

أبا بكر يف بيته رأوا يدها موشومة هل هذا يدل على أن يد املرأة عورة ؟ كيف عرفوا الوشم و هناك آثارا ملا زاروا 

أن ناسا مروا بأيب ذر وهو بالربذة حينما ترك يف زمن عثمان فمروا بداره فرأوا زوجة أيب ذر رضي اهللا عنه ، فإذا 



كرون هذا احلديث واليت ماتت ودفنت دون إذن هي سوداء كيف عرفوها ؟ واملرأة اليت كانت تقم املسجد تذ 

( فاعتذروا بعذر فقال  )أفال آذنتموني بها ( الرسول وجون إخباره فلما تفقدها ومل جيدها سأل عنها ، قال هلم 

فذهب وصلى عليها هذه املرأة السوداء كيف عرفوا أا سوداء إذا كان كل شيء منها  )دلوني على قبرها 

بنا هذا الذي نبغاه كيف عرفوا أا سوداء ال ميكن معرفة أا سوداء أو مسراء  أو بيضاء مستورا كما قال صاح

على الوجه الذي صورم املرأة أنتم ، البد أن يكون هناك شيء ، شيء يظهر من املرأة حينما كانت تقم 

ن القمامة يف املسجد كل املسجد لعلكم تتخيلون أا كانت تلبس القفازين مث أتساءل كيف كانت تلتقط بالقفازي

هذا تكلف ال داعي له ، ملا الرسول عليه السالم وعظ النساء يوم العيد رأى عبد اهللا بن عباس النساء يلوين 

بأيديهن إىل آذان ويتصدقن باحللي رأى كفهن ما ينبغي لإلنسان أن يتعصب إال للحق ويقولوا عنا يف الشام 

كثرة الشد يرخي مبعىن انظر يا شيخ ناصر أنا ملا اعمل   "لشد يرخي كثرة ا" عبارة مأخوذة من حديث صحيح 

هكذا وبعدين فلت زمام األمر وهكذا مشاهد بارك اهللا فيك هذا كثرة الشد يرخي مأخوذ من حديث أال وهو 

إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت ( قوله عليه السالم 

، فنحن وقفنا عند السنة تريد تسرت وجه ابنتك وامرأتك ذلك خري تريد ابنتك )بدعة فقد ضل  فترته إلى

تكشف عن وجهها ال تشدد عليها قد تكشف عن شعرها وهذا هو الذي نصاب به يف هذا الزمان كثرة الشد 

د يرخي يرخي ونتمىن أن تظل النساء يف هذا البالد متحسمات ساترات لوجوههن لكن احذروا كثرة الش

  .والعالمات واضحة جدا فأنتم احرصوا أن متشوا مع النساء على األمر اجلائز اآلن فلت الزمام 

اليوم بعض اإلخوة املتدينني خيرج وامرأته جنبه كاشفة والذراعان كذلك ، خيرج هو بلحيته وامرأته   :السائل 

  .كاشفة

  .كاشفة عن عورا   :الشيخ 

  .عن وجهها  :السائل 

  .متربجة : سائل آخر 

  .التربج حرام  :الشيخ 

  إذا كانت املرأة مأمورة بغطاء الوجه فبالنسبة للرجال عماذا يغضوا أبصارهم ؟ :السائل 

  .يعين عن ثياب الرجال  ))وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن (( عن ثوا وكذلك باملقابل  :الشيخ 

صلوا على حممد اللهم صل عليه وسلم ، نريد أن نستفيد  يا إخوان هذه أقوال العلماء ويف علماء آخرين :السائل 

  .بارك اهللا فيكم ، سبحان اهللا العظيم 



  ال اله اال اهللا :الشيخ 

  من سلسة اهلدى والنور اجوبة على أسئلة عرب اهلاتف

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته  :الشيخ 

  كيف حال شيخنا  :سائل ال

  امحده واشكره :الشيخ 

  اهللا يبارك فيك خبري :السائل 

  كيف اجلميع؟  :الشيخ 

  كلهم خبري واحلمد هللا  :السائل 

  معكم؟ ...شو  :الشيخ 

  يدك ...واهللا يا شيخي مثل ما حبكوها عندنا يف االردن  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  . ... :السائل 

  أعانك اهللا :الشيخ 

شيخي عندنا هنا أخونا أمين من أهل إربد الذي اجتمعت معهم من مدة يريد أن يسألك سؤاال تسمح  :ل السائ

  له ؟

  .تفضل  :الشيخ 

  .أستاذي السالم عليكم  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  .أحب أن أسألك عن سند هذا احلديث  :السائل 

  .ما هو   :الشيخ 

  نا مؤمل حدثنا محاد حدثنا إسحاق بن سويد حدثنا حيي بن يعمر ؟حدث :السائل 

  إسحاق بن مني ؟ :الشيخ 

  إسحاق بن سويد :السائل 

  سويد :الشيخ 



إسحاق بن سويد عن حيىي بن يعمر عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعثمان بن  :السائل 

  .رجاله ثقات كلهم إال مؤمل هذا  )مالك بنا  ...ل أتؤمن بما نؤمن به قال بلى ، قا( : مظعون 

  .مؤمل بن إمساعيل  :الشيخ 

نعم هذا فيه كالم قال البخاري منكر احلديث وقال ابن معني ثقة ،و قال أبو حامت صدوق ، شديد يف  :السائل 

اهللا فما السنة كثري اخلطأ ، وقال ابن حجر صدوق سيء احلفظ قلت قال أحدهم فلعله حديث حسن إن شاء 

  رأيكم جزاكم اهللا خريا ؟

  .احلديث إسناده ضعيف لكن ميكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده  :الشيخ 

  وما علته ؟ :السائل 

  .هو مؤمل هذا  :الشيخ 

  طيب أستاذي توثيق ابن معني قال عنه ثقة ما يؤخذ به ؟ :السائل 

  وملاذا ال يؤخذ بارح ؟ :الشيخ 

  .ىل طبعا نعم أو  :السائل 

  .طبعا  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .أهال  :الشيخ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  :السائل 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

بيه أنا أقول هلذا األخ الفاضل وألمثاله من املسلمني املؤمنني حقا باهللا ورسوله وبكلمات اهللا وبأحاديث ن :الشيخ 

عليه السالم بأنه ال جيوز له أن يتعاطى األسباب الغري مشروعة يف سبيل أن حتمل زوجته اليت مضى على زواجه 

ا سنني وما محلت ما يف مانع أن يتعاطى األسباب اجلائزة املشروعة ، أما أن يتعاطى األسباب اليت ال جتوز 

اهللا ورسوله أن يتعاطى مثل هذه األسباب احملرمة من ذلك فذالك حرام ، وال يليق باملسلم املؤمن حقا كما قلنا ب

من أتى كاهنا فصدقه ( أن يأيت العرافني واملنجمني  ومستحضري اجلن وحنو ذلك ، لقوله عليه الصالة والسالم  

من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول ( ، ويف  احلديث اآلخر ،  )بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 

لذلك جيب على هذا األخ كما قلت له أن يرضى بقضاء اهللا وقدره فإذا كان  )قبل له صالة أربعين يوما لم ت

رزق من الزوجة األوىل ولدا أو أكثر ، فذلك بقضاء اهللا وقدره ، وإذا مل يرزق من الزوجة الثانية شيئا فذلك أيضا 



ه أوالد من الزوجة الثانية مصيبة فليتذكر قول الرسول بقضاء اهللا وقدره وإذا اعترب هذه مصيبة فإذا اعترب عدم جميئ

عجبا ألمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء فحمد فشكر اهللا كان له خيرا ،وإن أصابته ( عليه السالم 

فصبر كان خيرا لهفأمر المؤمن كله خيروليس ذلك إال (  -يعين شيء يتضرر منه وما يعجبه  -  )ضراء 

كر مع هذه احلقيقة الشرعية وهي وجوب الرضا من املسلم بقضاء اهللا وقدره ، سواء كان سلبا مث ليتذ  )للمؤمن  

أو إجيابا يتذكر بعض احلوادث الواقعية ومنها قصة يرويها والدي رمحه اهللا  خالصتها أن كان له صديق غين وله 

جلس مع والدي يتحسر وكان  زوجة مجيلة ورضية وكل شيء فيها طيب إال أا عقيم ، فكان هذا الصديق كلما

يقول ياليت ريب يرزقين ولدا يقول له والدي ارض بقضاء اهللا وقدره ، ما يدريك هذا الولد لو جاءك سيصر نقمة 

عليك الولد فهذا إذا رزقته رمبا يصري نقمة عليك ، يقول لو فقط يبعث يل ولدا ، وراحت األيام وجاءت األيام 

جال غنيا وزوجته متجاوبة معه فرىب الولد تربية نادر ما يقومان زوجان برتبيته  هكذا واهللا بعث له ولدا وقتها كان ر 

حىت بلغ مبلغ الرجال ملا بلغ مبلغ الرجال هنا انقلب الولد والدا والولد ولدا فصار الولد يضرب الوالد ويهينه 

ن يقول يا ليت بقيت كما كنت هكذا كما يقولون عندنا يف سوريا ، حىت أراه جنوم السماء يف وضح النهار ، كا

عقيما ، وما رزقت هذا الولد كان أيب يقول له اهللا يرمحه ، أتذكر ملا كنت تقول كذا وكذا وأقول لك يا فالن ارض 

بقضاء اهللا وقدره فذلك خري له ، فلعله األخ يعترب أوال مبا ذكرنا من األمر الشرعي الديين وهو الرضا مبا كتب اهللا 

 خليه اليوم ينظر نظرة عامة هل أكثر األوالد سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، طيعني مرضيني الوالدين له واألمر الثاين

  .أم أكثرهم عاقون وناشزون وحنو ذلك هذا ما عندي وسالم اهللا عليك وعليه 

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وجزاك اهللا خريا يا شيخي  :السائل 

  .وعليكم السالم  :الشيخ 
  


